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Inleiding
Dit rapport beschrijft de scores van de kandidaat op de NEO-FFI-3 persoonlijkheidsvragenlijst. De uitslag is
bedoeld om uitspraken te kunnen doen over de individuele persoonlijkheid in termen van de Big Fivepersoonlijkheidsdimensies.
De ruwe scores op de vijf domeinschalen zijn omgezet in stanine-scores. De stanine kent negen klassen en is een
vrijwel normaal verdeelde schaal met een gemiddelde van 5 en een standaarddeviatie van 2.
De resultaten zijn gebaseerd op de zelfbeoordeling van de kandidaat. De antwoorden van de kandidaat zijn
vergeleken met de scores van de normgroep: Nederlandse populatie, mannen en vrouwen.

Structuur van dit rapport
• Profielformulier
• Schaalinformatie

Het interpreteren van testresultaten is voorbehouden aan gekwalificeerde professionals met voldoende kennis van het gebruik en de toepassing van
psychologische tests. Volg altijd de richtlijnen van de desbetreffende beroepsvereniging.
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PROFIELFORMULIER NEO-FFI-3

Profielformulier
Persoonlijkheidsvragenlijst · Zelfrapportage
Nederlandse populatie, mannen en vrouwen · Stanine-score (5+2z)

34

5

Neuroticisme

37

4

Extraversie

38

5

Openheid

39

4

Altruïsme

36

2

Consciëntieusheid
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Schaalinformatie
Neuroticisme
Nederlandse populatie, mannen en vrouwen · Stanine-score (5+2z)
Ruwe score

34

Normscore

5

Ontbrekende score

0

Interval

[4 - 6]

Dit brede en belangrijke domein contrasteert emotionele stabiliteit met emotionele labiliteit. Het domein
Neuroticisme wordt ook wel aangeduid als gegeneraliseerde angst omdat personen die hoog op dit domein scoren
sterk geneigd zijn angst of andere negatieve gevoelens te ervaren. Het domein omvat naast de geneigdheid tot
onwelbevinden ook het omgaan met frustratie en stress. De term 'neuroticisme' heeft voor velen een negatieve
klank. Om deze reden wordt voor dit domein vaak gekozen voor de term 'emotionele stabiliteit'.

Lage score
Mensen met een lage score op Neuroticisme zijn emotioneel stabiel en moeilijk uit het lood te slaan. Ze hebben
gewoonlijk een gelijkmatig humeur, zijn kalm en ontspannen en benaderen stresssituaties rustig en zonder
gespannen opwinding. Ook zij ervaren soms negatieve gevoelens maar die houden hen minder lang bezig. Zij
kunnen negatieve gevoelens relatief gemakkelijk van zich af zetten en zijn er niet langdurig door aangedaan.

Hoge score
Mensen die hoog scoren op Neuroticisme maken zich vaak zorgen, piekeren regelmatig over allerlei problemen en
voelen zich relatief vaak ongelukkig of onveilig. Zij zijn gevoelig en emotioneel en winden zichzelf snel op. Zij zijn
sterk geneigd negatieve gevoelens als woede, frustratie, somberheid, schaamte of schuld te ervaren of te uiten.
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Extraversie
Nederlandse populatie, mannen en vrouwen · Stanine-score (5+2z)
Ruwe score

37

Normscore

4

Ontbrekende score

0

Interval

[2 - 6]

Met het begrippenpaar extraversie - introversie wordt een naar buiten respectievelijk naar binnen gerichte
energie, aandacht en oriëntatie aangeduid. Sommige van de contrasten tussen extraversie en introversie mogen
vreemd lijken. Onderzoek ondersteunt de opvatting dat introverte mensen niet zozeer het tegenovergestelde van
extraverte mensen laten zien maar de afwezigheid van uitgesproken extraverte kenmerken.

Lage score
Bij lage scores op Extraversie spreken we van introversie. Introverte mensen zijn gereserveerd en afstandelijk;
meer onafhankelijk dan onderdanig, eerder nadenkend dan sloom. Zij zijn doorgaans niet verlegen of sociaal
angstig maar vinden het alleen minder prettig om veel in het gezelschap van anderen te verkeren en geven er vaak
de voorkeur aan om alleen te zijn. Ook zijn zij niet bovengemiddeld ongelukkig, depressief, of pessimistisch, al zal
men zelden bij hen de euforie en het sterke optimisme aantreffen dat men wel bij extraverte mensen kan
aantreffen. Hun aandacht is niet sterk op de directe omgeving gericht, maar meer intern op de eigen gevoelens,
gedachten en bezigheden.

Hoge score
Mensen die hoog scoren op Extraversie zijn sociabele mensen die graag in het gezelschap van anderen vertoeven
en van gezelligheid houden. Naast hun voorkeur voor gezelschap, groepsactiviteiten en publieke gebeurtenissen
zijn zij ook assertiever, actiever en spraakzamer dan introverten. Zij houden van opwinding en spannende acties en
zijn opgewekt van aard. Zij zijn doorgaans goedgemutst, energiek en optimistisch. In hun aandachtsfunctie zijn ze
oplettend, alert en sterk op hun directe omgeving gericht.
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